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KOMU SVÍTÍ SVĚTLUŠKA

RODINY POD KŘÍDLY SVĚTLUŠKY

SVĚTLUŠKA A PLAVÁČEK

Světluška pomáhá postiženým dětem, aby
mohly vyrůstat v bezpečí domova. Náruč a láska
rodičů je pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější. U dětí s postižením to platí dvojnásob. Téměř 2 000 000 Kč z výtěžku sbírky putovaly na
projekty Společnosti pro ranou péči v regionech
v celé České republice. Odborně vyškolení poradci rané péče učí rodiče, kterým se narodilo
těžce postižené dítě, jak svému novorozenému
děťátku pomoci. Regionální Střediska pro ranou
péči zajišťují osobní návštěvy rodin, půjčují stimulační pomůcky a hračky pro děti.

Pro nevidomé děti znamenají první krůčky do života vstup do neznáma. Poznávání je ukryto jen
v dotecích dlaní a ve zvucích, které k nim dolétnou.
Cizota okolního světa jim nahání strach. To se však
změní, ponoří-li se pod hladinu vody. Náhle jim vytanou chvíle, které prožívaly v bezpečí pod srdcem
své matky. Tváře malých vodníčků se rozsvítí.
Proto Světluška již po šesté částkou 200 000 Kč
podpořila projekt Plaváček pro kombinovaně postižené děti, které se ve vodě učí rozvíjet psychomotorické funkce. Letošního setkání s vodníčky se
účastnila také patronka Aneta.

KDYŽ SLÁBNE ZRAK I SLUCH
Těžko si kdokoli z nás dovede představit, že už neuvidí tváře svých
blízkých. Jsou však lidé, kteří se naučili žít s postižením zraku, ke
kterému se přidružila částečná nebo úplná ztráta sluchu. Aby nebyli
tichými izolovanými ostrůvky, učí se ve speciálních kurzech Společnosti pro hluchoslepé LORM speciální komunikační techniky a dovednosti, např. Lormovu abecedu, při které využívají hmat. Světluška LORM podporuje dlouhodobě, letos přispěla částkou
1 240 000 Kč. Světluška také přispěla např. Václavě T. z Tachlovic a
Janu J. z Prahy 4 000 Kč, aby se mohli zúčastnit projektu Evropské
prázdniny hluchoslepých.
generální partner

pořadatel

Dostává se Vám do rukou občasník, kterým vám chceme
přiblížit, komu Světluška svítí. Díky Vám všem.

ÚVOD
Rok 2008 uběhnul rychleji než kdy dříve. Nebýt konkrétní pomoci, kterou Světluška rozdává v podobě skutečných pomocníků nevidomým, mohli bychom i my ve Světlušce snadno podlehnout
myšlence, že naše práce je pomíjející a že s časem přichází i odchází vše. Stačí nám však potkat
někoho, komu Světluška přinesla do života trochu světla, a najednou se nám rozsvítí. Víme, že lidská
solidarita a vzájemnost je něco, nad čím čas nemá žádnou moc.
Během šesti let jsme na pomoc potřebným rozdělili více než 50 milionů korun, přičemž právě v roce
2008 se toto číslo navýšilo o 9,5 milionů korun. Tisícům lidí jsme dali naději, že na svůj nelehký úkol
nejsou sami, že jsme s nimi. Na začátku toho všeho byl Český rozhlas. Teď s námi pomáhají sta tisíce
lidí ze všech koutů republiky.

O SVĚTLUŠCE
Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu
Českého rozhlasu. Jeho milou patronkou je Aneta Langerová. Světluška svítí na cestu nevidomým dětem
a dospělým z celé České republiky. Přispívá na speciální
pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na
psí vodicí pomocníky, osobní asistenty pro nevidící děti
tak, aby mohly chodit do běžných škol a senioři nemuseli trávit podzim života v ústavu. Světluška zkrátka
pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, na
jejich cestě k samostatnosti.
Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje rada odborníků. Dosud se do projektu zapojilo více než
30 000 dobrovolníků a přes 1 500 000 dárců.

JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?

Nadační fond Českého rozhlasu, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, tel.: 221 551 217-9

Po celý rok je možné přispět na konto „deset devítek“ 99999 99999 / 0100 nebo
poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS SVETLUSKA na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč,
Světluška obdrží 27 Kč. Můžete se také stát „Světluščím dobrovolníkem“ nebo přijít
na některou z rozmanitých beneﬁčních akcí.

KAVÁRNA POTMĚ

KOMU SVÍTÍ SVĚTLUŠKA
Ačkoli byl výtěžek dlouhodobého charitativního projektu Světluška v roce 2008 nižší než v předešlých
letech, pomoc, která od Světlušky směřovala, se vyšplhala na neuvěřitelných 9 507 000 Kč. Pod tímto
číslem se skrývá 97 podpořených žádostí jednotlivců a 69 projektů neziskových organizací. Světluška je
pro ně zázemí a záruka, že mohou se svými projekty pokračovat i v dalších letech.

Vojta: Pět let se Světluškou
Vojta je normální šestnáctiletý kluk, který má rád počítače a angličtinu. Už od 6. třídy to umí výborně
s notebookem a na klávesnici píše dokonce všemi deseti. To už tak běžné není. Vojta totiž nevidí, a tak
počítač s hlasovým výstupem je jeho nepostradatelným průvodcem na studentských výpravách za poznáním světa. Jeho dalším velkým koníčkem je hudba, od školky hraje podle náslechu na housle a klavír.
Světluška Vojtovi již pět let přispívá částkou 30 000 Kč na pedagogickou asistentku. Díky ní může chodit
do školy se zdravými kamarády v místě bydliště. Asistentka pro Vojtu např. přepisuje texty do bodového
písma a pomáhá mu s prostorovou orientací v okolí školy. Se Světluškou ho čeká ještě 9. třída, a pak by rád
pokračoval v integrovaném studiu na Gymnáziu v Boskovicích. „Jsme moc vděčni za Vaši pomoc, bez ní by
Vojta studovat nemohl“, napsala Světlušce Vojtova maminka Eva.

Mluvicí optická lupa pro Marka

Rok 2008 se zapíše do Světluščí historie velkým písmem výjimečnou událostí. Nadační fond Českého rozhlasu
podpořil pan Václav Havel, když společně s Anetou Langerovou slavnostně přestřihl pásku Kavárny POTMĚ. Jako
první pak ochutnali vyhlášenou černočernou kávu, kterou ve tmě vaří nevidomí číšníci. V pořadí čtvrtá temná
kavárna tentokrát stála na Ovocném trhu v Praze necelé tři týdny a otevřeno bylo „od nevidim do nevidim“.
Osahat tmu si přišlo 2689 lidí, mezi ty nejvzácnější hosty patří např. Miloš Forman. Díky umění 12 nevidomých
kavárníků přispěli její hosté do sbírky Světluška částkou 380 000 korun.

DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY
23. září se ulice tří stovek českých měst se rozsvítily. A nebyly to jen Světlušky, kdo svítil. Svítili všichni ti, kdo si od
některého z 6 000 dobrovolníků, oblečeného do originálního kostýmu broučka, koupili magnetek s kresbou nevidomé malířky Pavly Francové nebo charitativní náramek. V loňském 6. ročníku Světlušky nasbíraly do lucerniček
6 105 000 Kč a do sbírky se zapojilo 417 škol a domů dětí a mládeže.

KONCERT PRO SVĚTLUŠKU
Koncert je vyvrcholením celoroční práce Světlušky a tradičním poděkováním všem lidem, kteří s námi po celý rok pomáhají a myslí na ty, kdo
nevidí. Na ty, kdo možná ani nikdy neuvidí. V pořadí již čtvrtý koncert
Aneta pro Světlušku se konal v prostorách areálu Pražské křižovatky,
kostela sv. Anny. K nezapomenutelné atmosféře lidské pospolitosti přispěli všichni, kdo přišli pro Světlušku zpívat, hrát a někteří i tančit. Dan
Bárta a Illustratratosphere, Mário Bihári, Honza Jareš, nevidomé děti,
patronka projektu Aneta a samozřejmě také všichni ti, kdo tleskali. Milým průvodcem večera byl Saša Rašilov, který všem ukázal, že ví, jak se
„vysypou peníze z kapes“, čímž rozhýbal proud „dobra“, který na
konto Světlušky plynul od diváků ČT1 a posluchačů Radiožurnálu prostřednictvím dárcovských SMS. Během hodiny jich přišlo 66 135.
DMS SVETLUSKA na číslo 87777 | konto 99999 99999 / 0100
více najdete na www.svetluska.net

Marek chodí do osmé třídy a přichází o zrak. Již brzy se bude muset naučit jak se spolehnout na všechny
ostatní smysly, kromě zraku. Žije jen s maminkou, bráškou Leonem a sestřičkou Adrianou, protože tatínek
mu zemřel. I když se zdá, že život Markovi staví do cesty jednu zkoušku za druhou, je to veselý a vitální
chlapec. Na Světlušku se s maminkou obrátil, protože ke studiu potřebuje speciální lupu, která umí zvětšit
text do velikosti, kterou dokáže přečíst. Lupa má navíc hlasový výstup, takže ji Marek využije, až mu zrak
přestane sloužit úplně. Světluška na lupu přispěla částkou 10 000 Kč.

Čtyřnohý kamarád pro Honzu
„Vodicí pes mi bude oporou, kterou v životě potřebuje každý člověk. Rád bych se vrátil zpět mezi své
vrstevníky“, napsal 24 letý Honza Světlušce. Před čtyřmi lety přišel Honza při dopravní nehodě o zrak.
Ztráta zraku je vždy ochromující, zvláště je-li nečekaná a přijde-li v takto mladém věku. Život vám obrátí
vzhůru nohama. Vyrovnat se s novou situací není snadné. I ty nejobyčejnější věci, jako sám se ráno obléct,
najíst se nebo si vyprat, jsou poslepu jiné. Musíte se je učit znovu, stejně jako číst a psát v bodovém písmu.
Asi nejtěžší je naučit se orientovat v prostoru a samostatně se pohybovat s bílou holí. Vydat se do rušných
ulic vyžaduje mnoho odvahy a kuráže – „Poprvé má strach každý“, přiznal Honza. Právě čtyřnohý kamarád mu dodá jistotu. Už nikdy nebude sám. „Moc si jej přeji, již dlouho na něj myslím a věřím, že mu za
jeho službu poskytnu dobré zázemí, které potřebuje. Doufám, že mi pomůže dostat se ze současné izolace
zpět mezi lidi, abych si mohl najít práci a uplatnění v životě jako všichni“, svěřil se Světlušce. Vodicí pes
stojí 198 500 Kč. Světluška Honzovi přispěla částkou 45 000 Kč.

